
 

  كنند؟ دهند پيشرفت مي آموزاني كه به سؤاالت نگاه به آينده پاسخ مي آيا دانش

  .اند، صورت گرفته است ها شركت كرده آموزاني كه از تابستان در آزمون تحقيقي بر روي دانش

اند،  ي كانون شركت كردها هاي برنامه در آزموناز تابستان آموزان مقطع دبيرستان و كنكوري كه  نفر از دانشهزار  163در اين تحقيق 

  .اند مورد بررسي قرار گرفته

  :مرحله اول اين تحقيق ■

يك  آموزاني كه در تابستان به هيچ دانش .مورد بررسي قرار گرفته استهاي  سال تحصيلي  آموزان در آزمون پيشرفت دو گروه از دانش

  .اند هاي نگاه به آينده پاسخ داده آموزاني كه در تابستان به سؤال اند با دانش اند مقايسه شده پاسخ ندادههاي نگاه به آينده  از درس

 21انـد و   هاي نگاه به آينده را انتخاب كرده درصد درس 79ي آماري  دهد كه از اين جامعه هاي آماري در اين تحقيق نشان مي بررسي

 54درصـد در مقابـل    61هاي مشابه سـال تحصـيلي    موندر اين ميان پيشرفت اين دو گروه در آز. اند درصد به سراغ نگاه به آينده نرفته

  .درصد بوده است

آمـوزاني اسـت كـه پيشـرفت      توان گفت كه اولويت دادن به نگاه به آينده يك استراتژي قدرتمند در تابستان براي دانش به عبارتي مي

  .اند تر را در سال تحصيلي هدف قرار داده درسي بيش

  سال آينده در تابستان، تأثيري در پيشرفت دارد، يا انتخاب يك درس هم كافي است؟هاي انتخابي  آيا تعداد درس

  :گام دوم اين تحقيق به بررسي اين سؤال پرداخته است ■

  .كنند آموزان در سال تحصيلي هم افزايش پيدا مي شود، ميزان پيشرفت دانش تر مي هرچه تعداد درس انتخابي نگاه به آينده بيش

  آموزان برتر و تراز باال است؟ هاي نگاه به آينده فقط براي دانش آيا انتخاب درس

  جا هم هر چه قـدر تعـداد درس   كه در اين تر اين هاي ترازي اين پيشرفت وجود دارد و جالب ي بازه در همهدهد  اين تحقيق نشان مي

  .ر شده استت هاي ترازي بيش ي بازه تر شده است، پيشرفت به صورت معناداري در همه انتخابي بيش

تواننـد   اي كانون تراز پاييني دارند، ممكن است اين سؤال را از خـود بپرسـند كـه چگونـه مـي      هاي برنامه آموزاني كه در آزمون دانش

 ؟تر پيشرفت كنند بيش

ر تابستان مطالعه ، بيش از دو درس نگاه به آينده را د4000ي ترازي زير  آموزان در بازه اگر دانشدهد كه  گام سوم اين تحقيق نشان مي

 .درصد خواهد رسيد 70ها در سال تحصيلي به باالي  كنند، احتمال پيشرفت آن



  

  برنامه ريزي در تابستان، مزيت است يا ضرورت ؟          
  

  .نمايندرشته تجربي شركت  96-97تحصيلي در كنكور سال قرار است آموزاني هستند كه  مخاطب اين كتاب دانش
و نيسـت  مزيـت   و فقـط درس خواندن در تابستان يك ضرورت است  ،پررقابتي مانند تجربيي  رشته آموزان دانشبراي 

ي درسـت و اصـولي درس    بـا برنامـه   ي مهم ايـن اسـت كـه    نكته. خوانند آموزان درس مي در تابستان بسياري از دانش
 .بخوانيد

مدارس داير نيستند و مدارس چهارفصل هـم كـه در تابسـتان دايـر     كه ست ا آموزان در تابستان اين چالش جدي دانش
و چـون   است لنوروز مدرسه ها تعطيطاليي ران ه هم مانند دودر اين دور(  .اي دارند ي جداگانه هستند هر يك برنامه

گي يعنـي آشـفتگي و آشـفتگي يعنـي     بـي برنـام   .ريـزي نيـاز دارد   تر به برنامه بيش  ريزي رسمي ندارد، آموز برنامه دانش
  .) تر نتيجه گرفتن كمكردن و  تالشهدف  بي

  

    محتواي كتاب چيست؟          
  

  :هاي زير است اي با ويژگي آزمون چهارگزينه 5شامل  دانشگاهي تجربي پيش كتاب تابستان
  

  .شكيل شده استتنگاه به گذشته  و نگاه به آينده هر آزمون از دو بخش
دانشـگاهي، فيزيـك    عمـومي، زيسـت پـيش   هـاي رياضـي    هر آزمـون شـامل درس  ) بخش انتخابي(نگاه به آينده  بخش 
هاي سال آينده، سال تحصيلي جديد را  درسدو درس از ي خوان است تا با پيشدانشگاهي  دانشگاهي و شيمي پيش پيش

  .با اعتماد به نفس بهتري آغاز نماييد
، 2شناسـي  زيسـت ، 1و هندسه 2رياضيو آمار،  3رياضي هاي  هر آزمون شامل درس) بخش اجباري(ي  بخش نگاه به گذشته

 .هاي سال گذشته را در تابستان مرور نماييد درساست تا بتوانيد  2شيمي و  3شيمي ، 2فيزيك ، 3فيزيك  ،1شناسي  زيست
 

  .داراي شناسنامه كامل مبتني بر كتاب درسي است هر سؤال
هـا نيـاز    هاي كتاب درسي مسلط هستيد و در كدام قسمت كند كه متوجه شويد به كدام قسمت اين امر به شما كمك مي

  .تر داريد به مرور و تمرين بيش
ي  گـويي بـه سـواالت، شـماره     آموزاني كه تمايل ندارند در هنگام پاسخ اي است كه دانش گونه بهآرايي كتاب  صفحه و

  .ها قرار دهند اي سفيد استفاده نموده و روي آدرس توانند از برگه ي كتاب درسي را مشاهده نمايند مي صفحه
  

  .ي آزمون، ريز موضوعات آورده شده است در باالي هر صفحه
 

اند، سـعي شـده اسـت در آن     شده طور كامال تشريحي پاسخ داده  ها در قسمت پاياني كتاب به آزمونهاي  تمامي پرسش
 .سوال تشريح و مرور شود بر پاسخ سوال، نكات آموزشي مهم مربوط به هر قسمت افزون 

 

 مقدمه




